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ΟΛΟt ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΙΙΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΔ
Δ\ºßΔΜΩΝοl.ΜΕ ΤαΝ ΔτΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΙΙΣ ΙΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙòΙΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ
DΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΙΙΕΡΤΙΑ ΜΙΙΡΟΣΤΑ ΣΤΙΙΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΙΙ

ΕπιΘΕΣΠ t<ΥΒΕΡΝΙΙΣιtΣ,ΕΡΓοΔοΣΑΣ

ΣτνωÜΦοι οκοδüυοι εΦαζüμΦοι Φζ καfrαΦÝò
¼)ωι μαζß τþρα Φον αγþνα 1υ το φροκßματο. το ΦρÜριο, την ασφÜλιση, το ασüδημα,
την τροΦαdßα τηò ογεßαò üλον τΦν εργαζοιιξΦι των οικσιΦεþν μαò. òΙò εδß}| Εßwι þρα
Φω\ηò κοι δýσηò, ιtιο μαmτιχÜ στα ερτΦιßξια χαι οτα γlπÜ, αιò ?ειτονGξ, ηαwΦ.
οηανþνΦμε τÜλη μαζικÞ. δεκδικιτιßÞ, Τα δικαþματÜ μßò δΦ μrαßΦDν σε lockdoιVn
¸χΦμε τληρ(ýσει τολ.λÜ, δΦ θα κÜτσοομε Φ βλξπο!με να «θÜβΦν» την σιεßα, Þlν
ßσφÜ1.Þ και ÞΞ αýγκζ μαò γυ w κονοýνε üσοι ορτÜζΦν τΦ κüπο και τον ιδρþτ« μαò,
Νο αφÞσΦν τα σÜπια, Τα Φοια τερßοριΦικÜ μrτρα δΦ μποροýν να Ýχοýν αιοτÝλεσμα
üσο ταραýνη ι εκρηεικÞ κατÜΦωη Φα τσοκομεΙ0, πΦ η τολιπκÞ τουò τα αει φÝρει
αα üρια. Φα ΜÝσd ΜαζικÞò Μεταφοριß<;, ηΦ Φοφαζüμωτε σαν σαρδÝ].ζ, σε χþροιò
δΦλεýò, του τα μτρα υγεßαò η ασφßλειßò ηροσαρμüζοπαι þΦò γοιαÜρει η εβφδοσßα.
Φο σιο?Ýfu τοτ πηγαßνΦ τα παιδιÜ βαò, Αýτü αmιτσrμε w αλλÜξει εδþ και τþρα, Δεν
ατοδειüμαΦε το Εροtüκολ?d κερδοφορßαò fuV mιχειΡÞσεΦν τα οιοßα «φÞνΦν
απροΦÜτΦτεò τtξ οι{ο-ιÝrεεò μαò,
Η νÝα Ýξαρση τηò τανδημß!ò, η κραακÞ
ην τβÝρνηση και την ερtοδßσßα γÞ

ιrμνυ ιαι η ftμmrrJ€υση Þιò κατÜαασηò απ]
να μην αφÞσουν τιποτα üρθQ, να σημθνα

μξτρο τροΦασßαò τΦ ερÞßαζομÝνον τι ΦβÝρνηση εοιμßζει νομοqÝδω,
ÝερΦμο γυ τα εργαÜα(Ü, σιοò η αν το «ΦολßσουΦ, φÝρωι την ΙOορτι εργασßα,
ατJ.Þρþτζ ιηερορßζ, λτýπημα τοτ μισθοý και του οραρ!οο, Και για w τ(l
ÜιβÜλ),Φν Μσιýοιν μαζß την καταΦολÞ ει την δßυξη τηò δρÜσηò τον ΦνδικÜτων,
Αυτοß τοι μαò θÜουν σΦφτοýò και ποΦγμΦουò σκýξοÞαι τον οργανομÝνο αγüτνιι την
ατοφασιò.ικüητα μαò να !ΦραΦßσΦμε το δßΦ μαò την δουλÜÜ κοι την ζοÞ μαò.
Δεν ιτÜριει ιrüνοò για ιÜdιμο. Δεν χÜτσαμε, οýτ€ 0α κÜτσΦμs μΣ ΦΦρΦμÝνα tÝρα!
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κατασχΦασπ$ò και οι εργολÜβοι ξεσαΤ.lýνουν κρατþΕαò τα μεροκÜματα χdμηλÜ. με
ατλÞρΦτεò περωρßζ, με ξειαρβÜλωμα τον οραρßOrν, πßεση για να οληκληροθοýν τα
Ýαια με δο!),rý το ΣαββατοβjρÞκο, Φü η ανασφÜλιΦη εριασßß κα' η ýηtÞ των
ÜσÞμΦν Φνειdrò ΦξÜΦÞαι, Οι εργοδüτεò δÞ παιρÜφο!ν ΣΣΕ γ,ατß τουò τα
εξασφαλßζΦι γß αυτσrò δου}5jων οι ΦβερνÞσεò Οι αταιαισειò τηò μ.γαλοεργοδοσßαò

εßνα, Φο νüμο ποο ετο,μÜζει η ΦβÝρνηση,
Α!τοß κÜνΦν τηò δΦ}αÜ τΦò Εμεßò οι οικοδüμοι μαζß με τοτò ιτüλοπουò
εριαζομΦο!ò στον κλωο κÜνΦμε την διεß μαò, Σε Φνε]Jýσαò και Φßσειò εργασßrò τοι
γßνοwσι αDτü το διßοτημο Μσιυουμι την δýναμη μαò γινüμαΦε μια γΡοθιÜ 1υ Þ μηει

φρÝw σtην {ατατÜτηση τΦν διò@ýτων μαζ, wÜwα Φα αÞεργαακÜ οιÝδý, ιfu νß
τερÜσΦμε στην αÞmΙθεση για σßl,χραΦò üρουò δουΧJιßξ ιαι ζωÞò,
Eiwl βαθý γε?ασμÝνοι αν νομßζουν üη αξωτοþwαò Μι το Ýδαφοò τΦ τρΦτοßμασε ο
ΣΥΡΙΖΑ. μτοροýν w εμποδΙσουν την οργÜνωση τηò πdßηò, με σκαü να ετιβληθεß
αεφιιη αγlι» ΦΦò χlýρòΦò δσυ)ÝιÜò, Γυ w ην ÝχΦν οι οικοδüμοι δßπλα το!ò το
Συνδιt το &αν ο εργοδüτηò δΦ τΦò πληρþνει üταν τΦò κλüβει òην ασφÜλση, για να
τουò ξεζΦμΙζει ανÜüχλητοò, Εßναι βαθιÜ γελασμÜοι αν Φμζουν ιjÞ οι οικοδüμοι θα
L,Vo ιν ξLιρÝμαοιοι üταν ιrιιßωÞατ Ιιταττη οικονομικß Φßσινση, αΦζ οντÞ που
καταφÝραψ την περßοδο τηò «ταρανßΦφ, üταν δΕκδικΦßμÝ να αΧλlξΦν οι προýποθÝσηò
γα το χειμερινü επßδομα (αι γΙα το ταμεßο αν6ρΙßαò,
Δεν 0α fuιò tερÜσει ¼λοι Φον αγþνΦ ΚανÝναò πßσΦ. Πßσω να κÜνΦν ΦβÝρνηαη
και εργοδοσßα ποι θÝλουν να §πιΦρÝγουμε Ιl]Oρüνια πρτν, üΦν γυ τΡß)τη φορßι
κατσιυρονüταν το 8ορο, Θα δεχτοDμε τþρα τη Ι OΦΡη εργασßß] Τιò αýÞρΦτεò υπερωρßεò]
Το ΣυνδικÜτο μαò Ýχει αγονιΦκÞ τορεßα αγüνß)ν χαι κατοαÞσΦν τοΤλüν δεκαετýν.
ΞÝφ!μ. þò αν γιο μ@ στιγμÞ μαò ΦlσΦν Φον ýπq ßν κÜνα]με κριτÞριο γD την
δΦΚý και αΡ ζωÞ μαò τα κριτÞρια με τα οτοßα εξασφαλζΦν την κερδοφορßα τοDò τα
αφεÞιý, δÞ αφÞνο!ν τßποτο üΡθω. τßπΦα δw εßνοι δεδομαα Με το Σ!νδιtÜτο μαò üταν
οι εριÜτεò εΙναι ÜωμÝνοτ Ü!αν η οριÜνοση .ηò τýΙ.ηò γη ω δΙκω μαò εßναι υτωεση
ü)ων, μτοροýμε να τCÞ)ò αÞιμετοτßσΦμε, Το Üοομε Φοδεßξει Ι:Ι μÜχη για νο
σμταραλ'θσΦμε το!ò νüμ.!ò τοDò θα ΦνειιΦεß ü,ß fuι αν σκαρφσοýν. ΚÜwυμε τρÜξη
το «òαò γ,ß ü?.bυò κοι üλοι για ÝWν». Με ωλlσF{üητζ αλ.ληλrπτrη, μαχητικη δρÜση,
ταßρwτοò Üα τÜ awykaia ιιßρα τφΦαdξ Δß}ουμε εαßα ατÜwηση Φην Μßα
*ßθεση τΦ δθιüμαΦε. ΠροfuιμαζüμΦε γυ αηεριýι

Δεκδιχþυε:
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ΚατÜρ/ιηση τΦν «wεργοτικdιν

πΝ,ΙΙ, τΦ πιβλÞθηeν

e

μÝσο πανδημßαò και

τρΦÝθηκαν ΦΦò μιημοwκοýò νüμ.υζ,
Εισüδημα για üλΦò τουò οlκοδüμο!ò. Ετδομα ανεΦ.ßαζ Φα ü00€ με μüιη
Εφýτüθεση τα 50 Üσημα με την προσαýξηση, ΑλληÞ τοτν προýποθÝσεων τοι
αταιτοýÞαι 1υ να τÜφιν το ]ßειμερινü επßδομα περωσüτεροι οικοδüμοι (50,250

Αýξηση Φα ψροýμßτα, Κατdιερο μεφκÜματο 45€ για ανειδßκωτΦò χωρßò ]ÞÞò
?ορο , 59ημερο, ΥπογραφÞ κλαδικιò Φμβασηò, Νd καταρτηθεß üλο το αÞεΡ|ατικü
π?αßαο ηο! σφορÜ τιò ΣΣΕ,
ΤÞρηση τΦν μÞρον !γεΙαò <üφÜλDò ΦΦò χüροτò δΦΜýò,
Δορþν και τλÞρηò ιατφφαρμακε!Þιη Μρßθýψη tΦ üλοιò τΦò οικοδüμουò και ttò
οικογιòνε,ι4 τοιò, ιο]ρßò üρουò και τρrjποθÝσειò. Δοραß! τεΦ γÞ üλουò τουò
ερtαζüμεΦò με Φθýιº (ρÜτΦò και εργοδοσΙαò,
Να ß!ξηΘΦrν τdrρα τα δρομ.}στα Φα λ4ΜΜ, Να γßνΦν οι προσλÞψσò το!

Αψσα μΦρα σ.ηριξηò του Δημüσιοι ΦΦÞματοò υγεßαò,τρüνοιαò, δορεßν γfu
üλΦò

με τροσλÞγÞò

μüÞμοý @τρικοý και WηλΦßκΦ

τροσοττικοýj επßταξη

ΚανΦαò ýειστηριασμaξ Φρwò κατοικßαò λαßκÞò οικογÝνεηò και κατÜσιεση
εισοδÞματοò μmÜ ftι την ψÞφιση τΦ νÝΦ πτΦτσικΦ' νüμΦ, Να ααματησουν
αμÝσΦò οι δυκοτÝò σε η1Gχτρικü ρεýμα και νερü. τdν εριαπκþν κοι λιßκß)ν
ΚατÜργησÞ ιΦ ΦυΦ σογüρþσηò ιωι δ,αδΦΦσυΔ, rou νü,^ου πιρΦρýμου
απεριιακοý δικαþμοτοò, Κßμßα δßσξη τηò ΦνδικαλlΦιιÞò δρÜσηò,

ιοι

